TURNCOMPETITIE ZUID HOLLAND seizoen 2018/2019
Datum:
Coördinatoren:
Mailadres:

Oktober 2018 t/m Juni 2019
Loes en Anja Rietveld
turncompetitiezhn@gmail.com

Algemeen:
1. Deelname staat vrij (na inschrijving) voor elke vereniging van het District Zuid Holland
in de aangeboden niveaus.
Vrije inschrijving voor turnsters, minimaal 6 en maximaal 12 turnsters per ploeg.
Opgave turnsters volgens individuele deelname rayonkampioenschappen van na 1 jan. 2019
2. De turncompetitie bestaat uit 6 poules, te weten:
Poule-1
NTS keuze
3e Divisie

* Jeugd-2 supplement E,Junior supplement D en Senior supplement C
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD3
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden

Poule-2
NTS keuze
4e Divisie

* Jeugd-2 supplement F,Junior supplement E en Senior supplement D
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden

Poule-3
NTS keuze
5e Divisie

* Jeugd-2 supplement G,Junior supplement F en Senior supplement E
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden

Poule-4
NTS voorgeschreven
N3 en N4

* N3, Instap t/m Pupil-2 N4, Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden

Poule-5
NTS voorgeschreven
D1

* D1, Instap t/m Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten bij voorkeur in een ingerichte turnhal worden
gehouden

Poule-6
NTS voorgeschreven
D2

* D2, Instap t/m Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD1
* Wedstrijden hoeven niet in een ingerichte turnhal worden gehouden

Wedstrijdbepalingen
1. Men dient er rekening mee te houden dat er in een turncompetitiewedstrijd geen toestellen
aanwezig zijn die aan de FIG gestelde eisen kunnen voldoen. Dit zal ten alle tijden geaccepteerd
moeten worden. Wel dienen er voldoende matten aanwezig te zijn!
De wedstrijden van Poule 1 t//m 4 zullen in een ingerichte turnhal plaatsvinden. De wedstrijden
van Poule 5 zullen bij voorkeur in een ingerichte turnhal plaatsvinden, dit is echter niet verplicht.
De wedstrijden van Poule 6 hoeven niet in een ingerichte turnhal gehouden te worden.
2. Per wedstrijd dient elke vereniging zorg te dragen voor 1 correct gebrevetteerd jurylid. Als de
wedstrijd geturnd wordt met 3 ploegen, dan dienen er 2 correct gebrevetteerde juryleden van
de thuisvereniging beschikbaar te zijn.
De thuisvereniging zorgt ook voor jury d'appel en deze moet er op toezien dat de regels worden
nageleefd. Deze persoon behoeft niet uit de eigen vereniging te komen.
Sancties
- Indien een deelnemende vereniging op een wedstrijd géén of géén correct gebrevetteerd
Jurylid/juryleden levert, zal dit bestraft worden met automatisch een laatste plaats in die wedstrijd.
Dit betekend één wedstrijdpunt.
- Indien een vereniging het gehele seizoen geen jurylid levert zal de vereniging het komende seizoen
worden uitgesloten van deelname in de desbetreffende poule.
- Indien een deelnemende vereniging zich afmeld voor een wedstrijd, zal dat bestraft worden met
0 (nul) punten.
Voor de finale geldt, dat de ploeg dan automatisch laatste wordt!
Uitslagen moeten direct na afloop van de wedstrijd meegegeven worden aan de bezoekende
verenigingen.
3. Uitslagen met vermelding van turnsters, categorie, jury d'appel en juryleden dienen binnen
5 dagen na de gehouden wedstrijd bij de administrator binnen te zijn.
Competitie bepalingen
1.

In alle poules bestaat de verenigingsploeg uit 6 turnsters, waarvan per toestel 5 turnsters turnen,
waarvan de beste 4 resultaten gelden.
In de finale mogen er geen reserves meedoen. Er mogen bij de finale maximaal 2 train(st)ers
per ploeg aanwezig zijn op de wedstrijdvloer.

2.

Elke ploeg organiseert, mits haalbaar, één thuiswedstrijd in de poule waaraan de ploeg deelneemt.
Kan de ploeg door omstandigheden niet meer aan de turncompetitie deelnemen dan is de
vereniging van de ploeg verplicht de toegewezen thuiswedstrijd alsnog te organiseren.

3.

De turnsters moeten minimaal worden ingeschreven in de divisies, het niveau en de categorie
waarvoor zij uitkomen op de rayonkampioenschappen van het betreffende seizoen, of bij geen
deelname aan rayonwedstrijden in niveau en de categorie waarin ze gezien de PD regeling in
uit horen te komen. Turnsters mogen nooit in een andere leeftijdscategorie deelnemen.

4.

Als een vereniging te weinig turnsters heeft om een ploeg samen te stellen, kan een andere
vereniging de ploeg aanvullen. Er komt dan een gecombineerde ploeg. Heeft een vereniging
reeds een team in die poule, dan is het alleen mogelijk een combi team te maken als het
hoofdteam volledig gevuld is (12 turnsters)

5.

De wedstrijden georganiseerd op Nationaal/District/Rayon niveau gaan altijd vóór op de
wedstrijden van de turncompetitie, mits de turnster in de desbetreffende poule daadwerkelijk
deelneemt aan deze wedstrijden. Met wedstrijden in andere discipline kan geen rekening worden
gehouden.
Een vereniging mag meerdere teams binnen één poule opgeven, echter mogen zij geen turnsters
verschuiven van het ene naar het andere team. Het is dus mogelijk dat 2 teams van één
vereniging zich plaatsen voor de finale.

6.

7.

Per wedstrijd worden wedstrijdpunten gehaald, te weten 4, 3, 2 en 1. Na de drie wedstrijdronden
bepalen de behaalde wedstrijdpunten de plaats van de ploeg. De vier besten plaatsen zich voor
de finale. Bij een groot aantal inschrijvingen in een poule kan besloten worden de poule in tweeën
te splitsen. In dat geval plaatst de beste ploeg van een sub poule zich direct voor de finale en
zullen de nummers 2 en 3 in een halve finale strijden om de resterende 2 plaatsen.
Indien het noodzakelijk is in een poule een halve finale te draaien, dan worden de kosten voor
deze wedstrijd gedeeld door de deelnemende verenigingen.

8.

In geval van ex aequo bij plaatsing voor een halve of hele finale zijn de jurypunten in de wedstrijd
waar de ploegen elkaar hebben ontmoet beslissend. Indien er nog steeds sprake is van ex aequo,
dan zijn de totaal behaalde jurypunten doorslaggevend.

9.

De finale wordt begonnen zonder de behaalde wedstrijdpunten. De uitslag van de finale is
bepalend. In geval van ex aequo zijn de jurypunten in de wedstrijd waar de ploegen elkaar hebben
ontmoet bij plaatsing voor de finale beslissend. Indien er nog steeds sprake is van ex aequo,
dan zijn de totaal behaalde jurypunten doorslaggevend.

10. Voor de finale dient elke ploeg twee gebrevetteerde juryleden op te geven. De jury-coördinator
maakt dan de indeling.
Per niet geleverd jurylid geldt dat de ploeg dan automatisch laatste wordt!
11. In de voorronde wordt maar met 2 toestellen tegelijk gewerkt i.v.m. de beschikbare juryleden.

Inschrijving
Een vereniging kan één of meer teams inschrijven in de bovengenoemde poules op de daarvoor
bestemde formulieren. Eén team per fomulier
Bij inschrijving moet duidelijk zijn op welke dagen (datum) een turnhal ter beschikking is.
LET OP: voor poule 1 t/m 4 moet dat een turnhal zijn.
Voorts dient mimimaal 1 datum meer te worden opgegeven dan nodig voor het aantal te organiseren
thuiswedstrijden. Dit om een zo eerlijk mogelijke competitie te kunnen maken.
Inschrijvingen vóór 1 oktober 2018 mailen naar turncompetitiezhn@gmail.com
Op 1 oktober 2018 is de definitieve sluitingsdatum
In de voorronden zijn géén individuele en/of groepsprijzen! Een diploma is natuurlijk altijd leuk.
Kosten

Deelname kosten aan de turncompetitie 40,00 € per ploeg
De finale is gepland op zaterdag 29 juni 2019 in Woerden
(Sporthal Snellerpoort)

*Entreegelden: 2,50 € voor personen t/m 12 jaar en 4,00 € voor personen boven de 12 jaar
In de districtsledenvergadering is besloten om met ingang van seizoen 2010/2011 alle inschrijfgelden
van activiteiten die georganiseerd worden door de districtsproductgroepen te gaan incasseren via
een doorlopende machtiging. Rondom de datum van het evenement zal het inschrijfgeld dan worden
afgeschreven a.d.h.v. bovenstaande inschrijvingen. (U hoeft dus geen éénmalige machtiging meer
af te geven)
Leeftijd bepalingen wedstrijden Turnen Dames 2019
Instap
Pupil-1
Pupil-2
Jeugd-1
Jeugd
Junior
Senior

9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 en 15 jaar
16 jaar en ouder

Geboren in 2010
Geboren in 2009
Geboren in 2008
Geboren in 2007
Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 en eerder

Datum voorbespreking wordt in concept vastgesteld op dinsdag 30 oktober 2018 te Voorschoten
Wijzigingen (ook m.b.t. niveau en categorie) mogelijk tot 31 december 2018 in overleg met de
coördinator!
Inschrijfformulier Turncompetitie: via site KNGU

